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تعد اللغة أداة التواصل وتقوية الروابط بني أبناء األمة وبناء الشخصية وحتقيق اهلوية املرصية والعربية، والقراءة مهارة ُلغوية حتتوي 
عىل العديد من املهارات الفرعية التي ال تتحقق بطريقة واحدة يف التدريس، فلكي يقرأ التالميذ جيب أن يتعرضوا للقراءة بعدة أشكال. 
ف أصوات احلروف ودمج األصوات  املبكرة؛ من خالل اجلمع بني طريقة تعرُّ السنوات  القراءة يف  املنهج عىل أسس تعليم  يقوم هذا 

لتكوين كلامت، وبني طريقة املدخل الكيل للغة لتعليم القراءة من خالل عدة نصوص قصصية، وذلك بشكل متوازن. 

التعريف بالمنهج

التواصل،   - العامل؟  يعمل  كيف  حويل-  من  -العامل  أكون؟  من  التخصصات؛  متعدد  املنهج  حماور  نفس  العربية  اللغة  منهج  يتبع 
وينقسم كل حمور إىل موضوعني، يتناول كل موضوع النصوص األدبية، واحلروف املستهدفة، والكلامت الشائعة من خالل عدة أنشطة، 

ويوضح اجلدول التايل تقسيم املنهج يف الفصل الدرايس األول:

المحور األول - من أكون؟
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إمالء خط الكلامت الشائعة القصص احلروف املوضوعات

أنشطة 
إمالء 

أسبوعية

أيب - أمي - أنا - 
قال - قالت

القصة املشرتكة: 
هيا نتعلم يا جدي 

أ   م  ب أنا مميز

 احلروف 
باالجتاهات 

الصحيحة
أيًضا - و -  يف - ال

القصة املشرتكة: 
أوقات غالية 

القصة املوجهة: 
النمل

 ف ن ل

ح ر ت 

س ج

أسرتي

المحور الثاني - العالم من حولي
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إمالء خط الكلامت القصص احلروف املوضوعات
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أسبوعية

احلروف 
باالجتاهات 

الصحيحة

يف - يا - نعم - هذا 
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القصة املشرتكة: 
حدث بمدرستنا
القصة املوجهة: 

فرح حتب احليوانات
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الصغير

احلروف 
باالجتاهات 
الصحيحة -
كتابة كلمة.

كان - هو - إىل

القصة املشرتكة: 
رس رشيد

القصة املوجهة:
- هيا نزرع

- أعمل مع أمي
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الكبير
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القصص المشتركة والكلمات الشائعة

القصص املشرتكة هي عبارة عن قصص يقوم املعلم بقراءهتا، والتالميذ يشاركونه بالنظر إليها وَفهم أحداثها؛ حيث يبدأ كل موضوع 
بقصة مشرتكة توجد يف الدليل يقرؤها املعلم للتالميذ، واهلدف منها هو:

التوضيح العام للموضوع من خالل تقديم الفكرة الرئيسة للمحور يف شكل قصيص يعرضه املعلم للتالميذ؛ من أجل - 
تكوين املعنى العام لَفهم املقروء، وذلك لتعزيز نظرية املدخل الكيل للغة.

ث( أو غري لفظي )رسم، كتابة،... إلخ( من -  استخالص وَفهم املعنى العام، ثم التعبري عنه؛ سواء بشكل لفظي )حتدُّ
خالل أنشطة كتاب التلميذ.

اإلشارة إىل بعض مفاهيم الكلمة املطبوعة.- 
تعزيز القيم واملهارات احلياتية للمنهج. - 
ف عليهــا ككلمــة، وليــس بتهجــي حروفهــا كــام هــو -  اســتخراج بعــض الكلــامت الشــائعة التــي يتعلمهــا التالميــذ بالتعــرُّ

موضــح بخطــة املنهــج.

التمهيد للقراءة والكتابة    

يبدأ املعلم يف مرحلة التمهيد للقراءة والكتابة مًعا يف نفس الوقت، ويكون هذا عادًة يف األسابيع األوىل، فقبل أن يتعرض التلميذ 
بعدة  وارتباطه  الصوت  )مفهوم  مثل:  بالقراءة،  املتعلقة  األساسية  املفاهيم  بعض  إدراك  إىل  حيتاج  احلروف  أصوات  أو  أشكال  لتعلُّم 
عوامل، وقابليته للتغيري يف حال تغري أحد هذه العوامل(، كام حيتاج التلميذ أيًضا إىل إدراك مفاهيم أخرى تتعلق بالكتابة، مثل: )التناغم 
البرصي اليدوي، وأمهية معرفة كيفية تكّون الكلامت من جمموعة حروف(، وجيب التأكد خالل هاتني املرحلتني من مدى استعداد كل 

تلميذ للَبدء يف تعلُّم احلروف.

مرحلة التمهيد للقراءة

حيتوي التمهيد للقراءة عىل العنارص التالية:

١- تنمية الوعي البرصي:

النظر إىل الصور والتدقيق يف تفاصيلها والتحدث عنها:
ل، والتدقيق يف تفاصيلها، وذلك عرَب توجيه بعض األسئلة التي حيتاج عند  ب عىل النظر للصور بُعمق وتأمُّ حيتاج التلميذ إىل التدرُّ

اإلجابة  عنها إىل ُمالحظة كل تفصيلة بالصورة، ويطلب املعلم منه أيًضا أن يصف له بدقة ما يراه فيها.

التمييز بني العنارص املختلفة واملتشاهبة يف الصور: 
ًة املتشابه  يساعد تدريب عيني التلميذ عىل إدراك وجوه التشابه واالختالف بني األشكال ـ فيام بعد ـ عىل متييز احلروف، خاصَّ

منها، مثل: )ب - ت - ث( أو )ج - ح - خ(.

مالحظة األحجام املتفاوتة:
يركز املعلم من خالل تعرض التالميذ للصور واحلديث عن مكوناهتا عىل تنمية إدراكهم لألشياء كبريًة كانت أو صغريًة، كام يعمل 

أيًضا عىل تنمية قدرهتم عىل مالحظة مكان اليشء يف الصورة )أعىل - أسفل - يمني - يسار(.
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٢- تنمية الوعي الصويت:
الوعي الصويت هو القدرة عىل سامع ومتييز خمتلف الوحدات املكونة للغة )مثل احلرف، والكلمة، واملقطع، ووزن الكلامت،... إلخ( 
عىل أساس التمييز الصويت فقط )وليس املعنى(، والقدرة عىل التعامل مع هذه الوحدات بمرونة وإبداع، وهو َفهم التلميذ أن 
ها وتركيُبها. ولتنمية الوعي الصويت حيتاج التلميذ  اللغة املنطوقة ليست وحدة واحدة، وإنام تتكون من وحدات صغرية يمكن فكُّ

ب عليها، وهي: إىل اكتساب عدة مهارات والتدرُّ

ف الكلمة: تعرُّ
ف التلميُذ اللغة يف سنواته األوىل بواسطة السامع والرتديد؛ لذا فعندما ينتقل من التعامل مع الكلامت املنطوقة والتعامل مع  يتعرَّ
الكلامت املكتوبة حيتاج إىل إدراك أن ما يسمعه يتكون من وحدات صغرية، لُكلٍّ منها معنى منفصل )وهي الكلمة(، وأن بوسعه 

تغيري هذا املعنى بتغيري الكلامت يف اجلُمل. 

ف نغمة الكلمة: تعرُّ
للكلامت العربية أوزاٌن؛ فعندما ينطق املتكلم بكلمتني هلام نفس الوزن فإنه جيد هلام نغمة واحدة، مثل: )َفَعَل/َرَسَم(، وعىل املعلم 
أن يبدأ بتدريب ُأُذين التلميذ ليكتسب هذا احلس اللغوي املهم، وباستخدام كلامت بسيطة يف هذه املرحلة، مثل: )أمحر / أخرض(.

متييز أصوات الكلمة:
ف التلميـذ يف هـذه املرحلـة املقاطـع الصوتيـة للكلمـة؛ فاملقطـع الصـويت مـن حيـث بنـاؤه أكـرب مـن الوحـدة   جيـب أن يتعـرَّ
ن من مقطـع صويت واحـد؛ كقولنا: )ِمن  الصوتيـة )أو أكـرب مـن الصـوت وأصغر مـن الكلمـة(، وإْن كانت هناك كلـامت تتكوَّ
ا التي تتشـكل من أكثر مـن مقطع فُيطلق  ى )ُأحادية املقطـع(، أمَّ أو َمـن(، والكلمـة التـي تتكـون من مقطع صـويت واحد ُتسـمَّ

عليهـا )متعددة املقاطـع الصوتية(. 

دمج األصوات بصفة عامة:
 وهو مقدرة التلميذ عىل دمج صوتني منفصلني لينطقهام كأهنام صوت واحد، وذلك متهيًدا لدمج أصوات احلروف، ويستطيع 

املعلم تقديم هذه املهارة باستخدام أصوات احليوانات ُمقطَّعًة، مثل: صوت الكلب )ها  / ووو(.

ف بعض املفاهيم اخلاصة بالتواصل الكتايب )الكتب(: ٣- تعرُّ
املشرتكة  القصص  خالل  من  ذلك  ويتوافر  للكتب،  التالميذ  يتعرض  أن  جيب  إذ  للقراءة؛  متهيد  فرتة  املنهج  يف  األوىل  األسابيع  تعد 
)املوجودة يف دليل املعلم( حيث يعرضها املعلم عليهم، ويقرؤها هلم مع وضع إصبعه )أو يشء يشري به( عىل الكلامت املقروءة من دون 
أن نتوقع منهم حماولة القراءة بأنفسهم... إن رؤية التالميذ للكلامت واجلُمل التي تتكون من حروف ُتقرأ عىل لسان املعلم أو أولياء 

ي إدراكهم بنظام اللغة وكيفية فك شفرهتا. األمور تقوِّ
ف عدة مفاهيم خاصة بالكتاب، هي:  مع تعرض التالميذ للكتب واستخدامها حيتاجون إىل تعرُّ

تكوين الكتاب )مثال: الغالف األمامي وحمتوياته، الغالف اخللفي وحمتوياته(.- 
 دور كل من املؤلف والرسام يف عمل الكتاب.- 
عالقة الصور بالكلامت واجلُمل.- 

دليل املعلم - الصف األول االبتدائي - الفصل الدراسي األول



د

االجتاه الصحيح لقراءة الكلامت يف اجلملة.- 
االجتاه الصحيح لقراءة اجلُمل يف الفقرة.- 
االجتاه الصحيح لطي الصفحات.- 

ف التالميذ هذه املفاهيم. وهنا جيب عىل املعلم التأكد من تعرُّ  

مرحلة التمهيد للكتابة

املرحلة  البرصية والعقلية يف مثل هذه  بالنسبة لعضالت األصابع والقدرة  به عماًل معقًدا  الكتابة  ُثمَّ  فيه  بالقلم والتحكم  يعد اإلمساك 
العمرية، وال يقترص األمر عىل التدريب العضيل فحسب، بل حيتاج التلميذ أيًضا إىل اكتساب وتنمية عدة مهارات أولية؛ هي:

١- تنمية العضالت الدقيقة ]عضالت الكف واألصابع[:
 ترتبط عملية الكتابة باكتامل النضج العصبي ألنامل التلميذ وعضالهتا الدقيقة من أجل التحكم يف طريقة إمساك القلم؛ فبجسم 
اإلنسان نوعان من العضالت: عضالت كبرية وأخرى دقيقة... ويف مرحلة الطفولة تنمو العضالت الكبرية أواًل تليها الدقيقة؛ 
لذا فعىل املعلم إدراك أن القدرة عىل الكتابة بالنسبة لتلميذ الروضة تعد بمثابة دخول سباق للسباحة؛ إنه أمر جيب أن تسبقه 
الكتابة، ويكون هذا  يبدءوا يف  َوْفَق استطاعته ـ قبل أن  الكايف للتالميذ ـ كلٌّ  إتاحة الوقت  التدريب، مع  فرتات متدرجة من 
مثل:  الدقيقة،  العضالت  تنمية  تعمل عىل  متعددة  أدوات وخامات  باستخدام  وإنام  بالقلم،  اإلمساك  دون  من  أواًل  التدريب 

لصال / األسالك الوبرية / ألعاب احلياكة،... إلخ(. )املقص/ الصَّ

٢- التدريب عىل إمساك القلم بالطريقة الصحيحة وكيفية التحكم فيه:
ـ  يرتكز وسط القلم بني اإلهبام والسبابة، بينام ترتكز مقدمته عىل الُعقلة الُعليا من إصبع الوسطى.

ـ يقوم طرفا إصبعي اإلهبام والسبابة بتحريك القلم.

ـ  يدرب املعلم التالميذ عىل اإلمساك بالقلم بواسطة تشبيه حركة األصابع 

بأرُجل الضفدع، والقيام باالنقباض واالنبساط يف اهلواء عدة مرات - 

كقفزة الضفدع - متهيًدا الستخدام القلم.

٣- التناغم البرصي اليدوي:

 تتطلب عملية الكتابة استخدام العني واليد )األصابع( مًعا، وبني حركة كل منهام ثمة تناغم وانسجام؛ بحيث توافق العني اليد 
وترافقها يف أثناء الكتابة، وال تسبق اليد حركة العني ومدى إبصارها.

٤- التدريب عىل االجتاهات العامة للكتابة )مع الرتكيز عىل الَبدء من جهة اليمني إىل اليسار(:
 يبـدأ التلميـذ يف رسـم خطـوط قصرية تشـكل اخلطوط الرئيسـة املسـتخدمة يف الكتابـة، مثل: )اخلـط األفقي ـ اخلـط الرأيس ـ 
اخلـط املقـوس( سـواء كان ذلـك بالتوصيـل بـني نقطتـني أو بمتابعـة النقـط داخل اخلط، مـع مراعـاة وضع عالمة مـا؛ بحيث 

د التلميـذ أن يبـدأ الكتابة من جهـة اليمني.  يتعـوَّ
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٥- استثارة الرغبة يف الكتابة:
 جيب أن يوضح املعلم مدى أمهية الكتابة يف حياتنا، وكيف يمكنها أن تساعدنا يف إنجاز أعاملنا، والتعبري عن أنفسنا، وهو ما حيفز 
التلميذ عىل ممارستها، مع توفري كثرٍي من األوراق امللونة اجلذابة، واألدوات املكتبية داخل الفصل؛ لتشجيعه عىل القيام بأنشطة 

كتابية من خالل اللعب.

تقديم الحروف ودمج الكلمات

بعد فرتة التمهيد السابقة تصري عملية القراءة والكتابة أكثر سهولًة بالنسبة للتالميذ الصغار؛ فيصبحون ُقراًء مهرًة يف سن مبكرة - 
أكثر من اتباعهم املناهج التقليدية؛ حيث يبدأ املعلم يف إكساهبم مهارة فك شفرة احلروف، واحلركات، وتركيبها... ومع معرفة 
ب عىل دمج األصوات لتكوين كلامت، وبالتايل يكتسبون مهارة القراءة إىل  هذه األصوات يمر التالميذ بمراحل متدرجة للتدرُّ

حد إتقاهنا.
يف بداية مرحلة تعلُّم القراءة يتعلم التالميذ األصوات عرب طريقة تفاعلية جذابة ومالئمة ألعامرهم، ثم يتبع املعلم -بالتدريج- - 

إرشادات الدليل يف تعليم دمج األصوات، مستعينًا ببعض التدريبات التي يتضمنها كتاب التلميذ.
ف أصواهتا ودجمها يف كلامت. -  م احلروف من خالل تعرُّ بعد القصة املشرتكة وأنشطتها يف بداية كل موضوع ُتقدَّ
يتضمن كل موضوع عدًدا من احلروف، ويتناول أصوات كل حرف بحركاته األربعة )السكون ـ الفتحة ـ الضمة ـ الكرسة(، - 

ويتعلم التلميذ كلامت الدمج التي حتوي هذه احلروف، فضاًل عن احلروف التي سبق له دراستها، ويتم تقديم األصوات برتتيب 
خمتلف عن الرتتيب األبجدي كالتايل:

أ م  ب  ف  ن  ل  ح   ر  ت  س  ج  ز  د  ق  ط  ش  ذ  ع و  ث  خ  ص ض  ك  ي  هـ )ة( غ ظ  
يعتمـد الرتتيـب هنا عـىل احلروف األكثر شـيوًعا يف املفردات األساسـية لـدى التلميذ، وبذلك يسـتطيع دمج األصـوات مبكًرا - 

ج احلروف مـن حيث الشـكل، وتعقيـد اخلطوط  َل ثالثـة أحـرف وقـراءة كلـامت، كـام يراعـي هـذا الرتتيب تـدرُّ مـع تعلُِّمـه أوَّ
وتشابكها. 

يقدم منهج املستوى األول يف الفصل الدرايس األول احلروف من )األلف( إىل )الياء( بالرتتيب السابق ذكره، وبحركاهتا األربعة - 
ٍج من خالل أنشطة املراحل الستة  )السكونـ  الفتحةـ  الضمةـ  الكرسة(، مع تعلُّم كتابتها بطريقة صحيحة، ودجمها يف كلامت بتدرُّ

التالية؛ لضامن القراءة والكتابة.

يقدم املنهج احلروف األبجدية بحركاهتا األربعة )السكون ـ الفتحة ـ الضمة ـ الكرسة(، ويقدم اسم احلرف وصوته كالتايل:

ف شكله: ف صوت احلرف يف حالة السكون، ثم تعرُّ ١-  تعرُّ
ن التلميذ من متييز صوت احلرف جمرًدا دون التأثر باحلركات؛ فحركة السكون تولد من انقطاع  يتم تقديم احلرف ساكًنا؛ ليتمكَّ
مسبوًقا هبمزة  بنطقه  صحيح  بشكل  احلرف ساكًنا  نطق  من  التأكد  املعلم  ويستطيع  ذلك،  عند  الفم  وثبات  باحلرف  الصوت 

ويكون آخر صوت قبل انقطاع اهلواء هو صوت احلرف جمرًدا، مثال: )أْس ... أْق(. 

ف صوت وشكل احلرف يف حالة الفتح، والضم، والكرس: ٢- تعرُّ
 ُسميت احلركات الثالث الفتحة والضمة والكرسة بذلك نسبًة إىل حركة الفم عند نطقها؛ حيث تولد حركة الضم من ضم 

الشفتني مًعا، وتولد حركة الكرس من انكسار الفك السفيل وانخفاضه، أما حركة الفتح فتولد من فتح الفم.
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لوحة الفصول األربعة:
 يتم تقديم صوت احلرف مع احلركات األربعة من خالل قصة قصرية تتضمن مرور احلرف بالفصول األربعة، ويربط احلرف 
بشكل وصوت يمثل احلركة، وذلك لتكوين صورة ذهنية لدى التلميذ لربط شكل احلركات بكيفية النطق هبا بمصاحبة صوت 

كل حرف عىل حدة: 
يف فصل الربيع يسكن احلرف وجيلس ليستمتع برائحة الزهور، وفوقه الشمس التي متثل حركة السكون، ويدندن هبدوء - 

صوته جمرًدا.
يف فصل الصيف يذهب احلرف إىل الشاطئ ُمرتدًيا القبعة، والتي متثل حركة الفتح، ويغني بصوت عاٍل فاحًتا فمه.- 
يف فصل اخلريف يلعب احلرف بطيارته الورقية التي تدور ممثلًة حركة الضمة، ويقلد صفري الريح فيضم شفتيه. - 
يف فصل الشتاء يركب احلرف زالجته، وينطلق متزجلًا إىل األسفل، صائًحا بصوت الكرس. - 

ف شكل احلرف يف مواضع خمتلفة )أول ـ وسط ـ آخر الكلمة(: ٣- تعرُّ
يقدم شكل احلرف من خالل قراءة قصة احلرف املوجودة يف لوحات قصص احلروف املصاحبة للمنهج، والتي تضم مفردات 
كثرية ومتنوعة حتتوي عىل احلرف يف أول الكلمة وآخرها، ثم يقوم املعلم بعد قراءة القصة بسؤال التالميذ عن موضع احلرف 

يف الكلامت، ويسأهلم عن سبب تغريُّ شكله. 

٤- دمج أصوات احلروف مع احلركات يف كلامت:
تقديم كل حرف جديد يدمج مع احلروف املقدمة سابًقا بحركاهتا األربعة، ثم يتم دمج أصوات احلروف مع احلركات يف - 

كلامت من حرفني يف البداية، ثم ثالثة أحرف )يف مفردات هلا معنى(.
لة عىل السبورة(، ويبدأ بنطق صوت كل حرف -  لة )أو كتابة احلروف املشكَّ يقوم املعلم باستخدام بطاقات احلروف املشكَّ

عىل حدة، ثم يضع البطاقتني متجاورتني )أو يكتب احلرفني متجاورين( وينطق الصوتني مًعا عدة مرات؛ حتى يتمكن 
التالميذ من سامع الكلمة، مثال: َف ْم = َفْم. 

يقرأ التلميذ أول حرف بحركة فيسمع نفسه، ثم ينطق الثاين بحركة ويسمع نفسه، ثم ينطق الثالث، ثم يكرر األصوات - 
الثالثة، وحياول املعلم مساعدته عىل ترديدها برسعة حتى يستمع إىل الكلمة، وهكذا.

عندما يستطيع التالميذ سامع الكلامت التي تنطق هلم ُمقطَّعًة؛ فمعنى هذا أهنم فهموا شفرة األبجدية، وأدركوا أن نظام - 
سهم  اللغة األبجدي يشء يمكنهم التعامل معه بالفك والرتكيب، وهذا اإلدراك يبهرهم، ويزيد من ثقتهم بأنفسهم، وحيمِّ

عىل اإلقبال عىل القراءة.
عادًة ما يكون دمج األصوات سهاًل ملعظم التالميذ )مع مراعاة إعطائهم الفرتة الزمنية املناسبة لذلك(.- 

ف الكيفية الصحيحة لكتابة احلرف من خالل اتباع االجتاه الصحيح: ٥- تعرُّ
يقوم املعلم بكتابة احلرف عىل السبورة متبًعا االجتاه الصحيح. - 
لصال، العجينة، -  م املعلم للتالميذ خاماٍت خمتلفًة خيتارون منها ما يشاءون الستخدامها يف كتابة احلرف، مثل: الصَّ يقدِّ

األسالك،... إلخ. 
يطلب املعلم من التالميذ كتابة احلرف يف اهلواء أو عىل الرمل أو عىل الدقيق أو باستخدام ما يريدون من خامات، عىل أن - 

ز عىل اتباعهم االجتاه الصحيح للكتابة. ُيركِّ
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6- كتابة احلرف يف مواضع خمتلفة من الكلمة من خالل كلامت الدمج:

السابق دراستها لتكوين كلامت؛ يقوم بكتابة هذه الكلامت من خالل أنشطة  التلميذ بدمج احلرف مع احلروف  بعد أن يقوم 
التلميذ احلرف بمختلف أشكاله حسب موضعــه يف الكلمة  خمتلفة، حتتوي الكلامت عىل احلرف يف مواضع خمتلفة؛ فيكتب 

)أول ـ وسط ـ آخر(.

القصص الموجهة

خُيتتم كل موضوع بقصة موجهة يقرؤها التلميذ، وتتكون هذه القصص من تلك الكلامت الشائعة مع الكلامت التي يقرؤها بدمج 
وذلك  ُمْسبًقا،  عليه  ب  والتدرُّ تقديمه  يتم  مل  حرف  أي  املوجهة  القصص  تضم  فال  السابقة؛  املوضوعات  يف  هلا  ض  تعرَّ التي  احلروف 

ا ذا معنى، يعرف كل كلامته وحروفه، وبذلك ينتهي كل موضوع بسياٍق كام بدأ بسياٍق. إلفساح املجال للتلميذ ليقرأ وحده نصًّ

املحتوىاملوضوعاتاملحاور

من 

أكون؟

أنا مميز

يصف كيف تغريَّ ومراحل نموه.	 
ه.	  يوضح كيف اكتسب مهارات وقدرات جديدة أثناء نمّوه وتغريُّ
ُيظهر قدًرا من اجلدارة خالل تنفيذه املهام اليومية املالئمة لتطوره، 	 

ويطلب الدعم لتنمية استقالليته.

هيا نتعلم يا جديالقصص املشرتكة

أرسيت
يعتمد عىل نفسه يف مهامه اليومية، ويطلب املساعدة حني حيتاجها.	 
رها.	  يتأمل يف املسئوليات العائلية وُيقدِّ
يتناقش وحيدد أهداًفا للتفاعالت اجلامعية داخل األرسة.	 

أوقات غاليةالقصص املشرتكة

النملالقصص املوجهة

العالم

من 

حولي

 عاملي الصغري
 )مدرستي/جمتمعي(

حيافظ عىل مسئوليته كفرد يف هذا العامل الصغري.	 
يدرك أن ترصفاته وأفعاله هلا نتائج وعواقب منطقية تؤثر عىل اآلخرين.	 

حدث بمدرستناالقصص املشرتكة

فرح حتب احليواناتالقصص املوجهة

يبادر بأفعال حتافظ عىل البيئة يف وطنه.عاملي الكبري )الوطن/ الكوكب(

رس رشيدالقصص املشرتكة

كعك العسل / هيا نزرعالقصص املوجهة
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التقييم التكويني

يف هناية كل موضوع توجد صفحتان من التقييم التكويني؛ ملساعدة املعلم عىل معرفة مدى استيعاب التالميذ ملا سبق دراسته، ويمكنه 
أن يقطع هذه التقييامت وحيفظها يف حافظة التلميذ يف هناية كل فصل درايس.

دون  الدمج  كلامت  كتابة  تعّزز  وخمتلفة؛  متنوعة  أسبوعية  إمالء  أنشطة  الدمج  وكلامت  احلروف  من  عدد  كل  بعد  اإلمالء:  يوجد 
حفظها  ُمسبًقا.

اخلط:  يبدأ اخلط مع كتابة احلروف باالجتاهات الصحيحة، ثم كتابة كلمة بخط النسخ بنهاية الفصل الدرايس األول.

جدار )بنك الكلمات(

الفصــل  يف  جــدار  اختيــار  يتــم 
ــامت(؛  ــك الكل ــدار )بن ــو ج ــون ه ليك
ــم عــرض الكلــامت الشــائعة  حيــث يت
ــح  ــط واض ــة بخ ــات مرئي ــىل بطاق ع
ــامت  ــاط الكل ــاء نش ــل أو أثن ــري قب وكب

ــرتكة. ــة املش ــائعة يف القص الش

أ�
أمي

أنا

قالت

قال

أيًضا

و
يف

نعم يا

هذههذا

كان
إىل

هو
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 مقدمة

 :عزيزي المعلم

جملةًىًكزًعلتيًرًوً،المصريةًيهدفًإلىًبناءًالشخصيةًاًمنًالنظامًالتعليمىًالجديدًالذىانطالقً 

ً ًمن ًالحياتية ًالمهارات ًنهدف ًللمتعلمإالتى ًكسابها ًالتأسيسًو، ًيالمهارات ًواألجنبية ً)العربية ة(ًللغات

ىًالصفًاألولًفقدًتمًتغييرًأسلوبًالتقييمًوعلىًذلكًفالضرورية،ًًالمعارفًوالقيموالرياضياتًدونًإغفالً

ً؛لتكوينىًالمستمراًإلىًثقافةًالتقييملمواكبةًهذاًالنظامًواالنتقالًمنًثقافةًاالختباراتًالتنافسيةًاالبتدائيً

ألنًبغيره؛ًًالبنفسهًًتهوذلكًمنًخاللًمقارنً،لمهاراتلًالمتعلمًاكتسابًالوقوفًعلىًمدىوالذىًيهدفًإلىً

ًمنًالتعاونًإلىًالتنافسًومنًالجماعيةًإلىًالفردية.يًالمناخًالصفًنقلتًبغيرهًالمتعلممقارنةً

إلىًًمنًإصدارًأحكامًأوًإعطاءًدرجاتًانتقلناًفىًتقييمًمستوياتًالتالميذًولتجنبًهذهًالمشكالتًفقدًًًًً

ً ًمن ًاألمرًالتيًخالل األلوانالتقييم ًولولي ً ًللمعلم ً ًمحددة ًدالالت ًمنً فاللون  األحمرً،تعطى )أقل

إلىًاجًوهذاًيعنىًأنهًيحتلمًيتمكنًمنًاكتسابًكثيرًمنًًالمهاراتًالمستهدفة،ًًالمتعلمًأيًأنً؛(اتالتوقع

ًالمتعلمنًأوهذاًيعنىًً؛)يلبيًالتوقعاتًأحيان ا( واللون  األصفر ،كثيرًمنًالدعمًمنًقبلًالمعلمًووليًاألمر

الدعمًًنلمزيدًمإالًأنهًًيحتاجًًالمهاراتًالمستهدفةًًاًمنحيثًإنهًاكتسبًبعض ًًاًإيجابيةيمتلكًًنقاطً 

تسبًجميعًقدًاكًالمتعلمًوهذاًيعنىًأنً؛عات()يلبيًالتوق اللون األخضرأماًً،النقاطًًالسلبيةعلىًًللتغلب

وهذاًيعنىًأنهًوظفًماًاكتسبهًمنًمهاراتًً؛()يفوقًالتوقعاتًاللون األزرق  أماًً،المهاراتًًالمستهدفة

ً.فىًإظهارًنواتجًإبداعيةًتمثلًمؤشراتًًللنبوغ

ً
ً
ً
ً
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من أقل  المهارات المجال
 التوقعات

يلبي التوقعات 
 يفوق التوقعات يلبي التوقعات أحياًنا

   
ات

لـغـــ
ال

 
 -أ   

ربية
 الع

لغة
ال

 

 االستماع والتحدث
 - نادًرا –يمكنه 
و عن نفسه أ التعبير
العالم من عن 
  .حوله

يعبر عن نفسه وعن 
العالم من حوله 
  .بمساعدة المعلم

يعبر عن نفسه 
والعالم من حوله 

  .دون مساعدة 

يعبر عن نفسه 
والعالم من حوله 

   .بطالقة

 -ا نادرً  –يمكنه  القراءة
    .قراءة الكلمات

يقرأ كلمات  خالية 
من الحركات الطويلة 

  .بمساعدة المعلم

يقرأ كلمات خالية 
من الحركات 

حروف  الطويلة ) 
   .المد (

يقرأ كلمات وجمال 
  .بطالقة 

 الكتابة
  -ا نادرً  -يمكنه

كتابة حروف أو 
     .كلمات

يكتب حروفا وكلمات 
  .بمساعدة المعلم

يكتب حروفا 
وكلمات دون 

  .مساعدة
يكتب حروفا وكلمات 

  .وجمال بخط جميل
........ 

 

Exceeding 

expectations 

Meets 

expectations 

Approaching 

expectations 

Lower than 

expectation 
Skills Domain 

Expresses himself 

/ herself simply, 

clearly and 

fluently. 

Uses vocabulary 

related to the 

themes to simply 

describe 

themselves and 

others.   

Uses vocabulary 

related to the 

theme to give 

basic, personal 

information with 

the help of the 

teacher. 

Rarely talks about 

himself / herself 

or others.  

Lis
ten

ing
 &

 
Sp

ea
kin

g 

 -ب
زية

جلي
اإلن

غة 
الل

  

Reads age-

appropriate texts 

fluently.  

Reads age-

appropriate texts 

with prompting 

and support of the 

teacher. 

Reads frequently 

occurring words 

with the help of 

the teacher. 

Rarely shows 

understanding of 

sound letter 

relationship.  Re
ad

ing
 

 Writes English 

letters and 

familiar words 

neatly. 

 

 

Writes English 

letters and 

familiar words. 

Traces and 

imitates English 

letters and 

familiar words 

with the help of 

the teacher. 

Rarely traces or 

imitates English 

letters. 

W
rit

ing
 sk

ills
 

 

 

 

 

 



5 
 

 

يلبى التوقعات  أقل من التوقعات االمهارات المجال
 يفوق التوقعات يلبي التوقعات أحياًنا

جيا
ولو

تكن
 وال

لوم
الع

  
 -أ 

ات
ضي

لريا
ا

 

 
 

األعدددددددددددددددددددداد  
  والددلددمدد دد ددددا 

 واللالقا 

يحتاج إلى مساعدة 
األعداد  في معرفة

، أو  000إلى  0من 
في المقارنة وفي 
جمع عددين حتى 

00 

ويقارن بين يعُد آليًا 
، 000األعداد حتى 

ويجمع ويطرح 
 00عددين حتى 

بطريقة صحيحة 
 أحيانا.

يقرأ ويكتب األعداد 
، مع  000حتى 

الترتيب تنازليا 
وتصاعديا، وتوظيف 

عمليتي الجمع 
  00والطرح حتى 

 تطبيقات حياتية.فى 

، ويكتب يعُد بطالقة 
ويقرأ أعداد  تزيد عن 

، ويقارن بينها،  000
حكي قصص حياتية وي

مرتبطة باألعداد 
 والعمليات عليها.

 
 

اإلحصددددددددددددددددداء 
 والب انا 

 

يلون صورة أو 
عمود في ضوء 
دون  بيانات معطاه
استكمال باقي 

 .البيانات

يستكمل  جدول 
البيانات من خالل 
 الرسم أو العكس.

البيانات حتى ينظم 
ثالث فئات في 
تمثيالت بيانية 

باألعمدة أو باستخدام 
 الصور.

ينظم البيانات حتى ثالث 
فئات في تمثيالت بيانية 
باألعمدة أو باستخدام 

ها ريفسمع  ت الصور
في  تذ قراراتخوا

 ضوئها.

الدددسدددندددددسددددددددددة 
 والق اس

يحتاج إلى مساعدة 
 في قراءة الوقت
 .والتعبير عنه

ويتعرف بعض 
 األشكال الهندسية.

 باستخدام الوقتيقرأ 
قراءة  الساعة العادية
 .صحيحة أحيانا
ويتعرف معظم 

 األشكال الهندسية.

 الوقتيقرأ ويكتب 
ُمستخدًما الساعة 

 العادية.
ويتعرف األشكال 

الهندسية ويميز بينها، 
ويعطي أمثلة لها من 

 البيئة.

يربط مواقف شخصية في 
 حياته بمواعيد زمنية.

األشكال الهندسية  ويوظف
، ويُعيد تركيبها في بناء 

 تصميمات مختلفة.

.... 

المهارة الحياتية  المجال
 الرئيسة

 يفوق التوقعات يلبي التوقعات يلبى التوقعات أحياًنا أقل من التوقعات

جيا
ولو

تكن
 وال

لوم
الع

  
 -ب

ات
صص

لتخ
د ا

تعد
م

 

 التفكير الناقد

يالحظ األشياء من 

حوله دون القدرة 

تمييز التشابه على 

 واالختالف.

يميز التشابهات 

واالختالفات بين األشياء 

 دون إدراك العالقات.

يدرك العالقات بين 

األشياء من حوله ويطرح 

تساؤالت متعلقة 

 بالموقف.

يستفسر بشكل جيد عن 

 األشياء من حوله.

 

 التفكير اإلبداعي

يطرح عددًا من 

األفكار المألوفة ليس 

 بالموضوع.لها عالقة 

يقدم أفكاًرا  متنوعة مألوفة 

 مرتبطة بالموضوع.

يقدم أفكاًرا متنوعة غير 

مألوفة مرتبطة 

 بالموضوع.

يقدم أفكاًرا جديدة فريدة 

 مرتبطة بالموضوع.

 

 حل المشكالت

يحدد المشكالت من 

خالل استخدام 

المثيرات البصرية 

لكنه غير قادر على 

 جمع البيانات عنها.

المشكالت من خالل يحدد 

استخدام المثيرات 

البصرية والحكايات 

المسموعة ويجمع البيانات 

 .حول المشكالت ويسجلها

يحدد المشكالت ويطرح 

 بدائل للحلول.

 

يقترح حلوالً إبداعية 

 للمشكالت التي تواجهه.

 

 التعاون

يلتزم أحيانًا بدوره 

داخل الفريق ولكنه 

يلتزم بالقواعد ال

 العامة للفريق.

يلتزم بأداء دوره في 

الفريق ويلتزم أحيانًا 

 بالقواعد العامة للفريق.

يطبق القواعد العامة 

 داخل الفريق

 

يشارك في وضع قواعد 

 العمل داخل الفريق.
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يلبى التوقعات  أقل من التوقعات القيم المجال
 يفوق التوقعات يلبي التوقعات أحياًنا
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 النظافة 
ية الشخص تهيهتم بنظاف

دون االهتمااام بنظااافااة 
 الفصل أو المدرسة

يساااااااااعااد في نظااافااة 
الفصل والمدرسة إذا 

 .طلب منه

يشااااااااارف في نظااافااة 
 وتجمياااال الفصاااااااااال

 .والمدرسة طوًعا

يشاااااااارف في تنظيم وتنفيذ 
خطااااة نظااااافااااة وتجمياااال 

المااادرساااااااااة الفصااااااااال و
 والشارع.

 االحترام  
يتعاااامااال مع ا خرين 

 بأسلوب الئق أحيانًا

 

مع يتعاااماال باااحترام 
مااان ياااتااافاااق ماااعااااه 
ا مفردات  مساااااااتخاادمااً

 الئقة 

مع يتعاااماال باااحترام 
ًما  خد ا خرين مسااااااات
مفردات الئقااااة حتى 
 وإن اختلف معهم. 

استخدام على زمالءه  يحث
ل التعام عند  مفردات الئقة
 مع ا خرين .

يرد اإلساااااااااااءة لمن   التسامح
  .يسيء إليه

يغضاااب ممن يسااايء 
 إليه  دون رد اإلساءة

يسااامم من أساااء إليه 
 .طوًعا

يساااااعد من أساااااء إليه إذا 
 احتاج  إلى مساعدة

........ 

 

 مالحظات: 
 

 المعلم / المعلمة  يعزيز
التكنولوجيا العلوم و –عند إعداد استمارة التقييم الخاصة بكل متعلم وفق المجاالت )اللغات "العربية واألجنبية "  -

علم كتابة عبارات تصف مستوى المت يمكنكالتربية البدنية والشخصية واالجتماعية(  -متعدد التخصصات –

 من تعبيراتك ومفرداتك الخاصة دون التقيد تماًما بما ورد فى نموذج التقييم المدرج بهذه االستمارة.

تلخيص جميع العبارات الوصفية الخاصة بكل مادة بمجاالت الدراسة  يتمعند ملء االستمارة النهائية للتقييم  -

خرر األ –األصفر  –المتعلم وتعكس أحد ألوان التقييم األربعة )األحمر إلى عبارة عامة واحدة تصف مستوى 

 األزرق( . –

 

 أقل من التوقعات المهارات المجال
يلبى التوقعات 

 أحياًنا
 يلبي التوقعات

 يفوق التوقعات

 ة
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الحركددددا  
االنتقددال ددة 
وغدددددد ددددددر 
 االنتقال ة 

باااااعاااااض   يااااا د 
  نتقاااالياااةاال حركااااتال

 بدون اتزان.

باااااااعاااااااض  يااااااا د 
  نتقاااالياااةاال حركااااتال
 اتزان.ب

ي د  حركااات انتقاااليااة 
وغير انتقاااليااة باا تزان 
وتوافق حركى بااأدوات 

 وبدون أدوات.

 انتقاااالياااة حركاااات ي د 
 مبتكرة انتقاااااليااااة وغير
 راغالف فىوتوافق  باتزان

 العام والفراغ الشااخصااى
 بأدوات وبدون أدوات .

التمر نا  
الدددةدددنددد ددددة 
 اال قاع ة 

يااااااا د  باااااااعاااااااض 
نيااااة  ف ل مرينااااات ا ت ل ا
اإليقاعية البساايطة مع 
عدم وجود تناسق بين 

 الحركة واإليقاع .

باااااعاااااض   يااااا د 
ل مريناااااتا ل ت نيااااةا   ف
 بسااااااايطاةال يقااعياةاإل

بمصااااااااااحباااة إيقااااع 
 )التصفيق(

 فنيااااة تمرينااااات ي د 
 بساااااااايااطااااة إيااقاااااعاايااااة
 . الموسيقى بمصاحبة

 

ينااااات ي د  مر نيااااة ت  ف
مبتكرة ومركبااة  إيقاااعيااة

 الموسااااااايقى بمصااااااااحبة
 بأدوات وبدون أدوات.  

الدددلددددادا  
الصدددددح ة 
والقوام ة 

 الس  مة

 عاااااادات ياااااماااااارس
غير  قواميةصااااحية و

 ساااليمة مما ي دل إلى 
 .القوام تشوهات

 باااااعاااااض  ياااااماااااارس
الصاااااااحيااة   عاااداتال
 ساااااااليمااةال قواميااةوال

 تتشوها من تقيهالتي 
  .القوام

 صااااحية عادات يمارس
 نم تقيه سااليمة قواميةو

 تنمىو القوام تشااااوهات
 عناااصااااااار بعض لااديااه
 . البدنية اللياقة

يبتكر بعض  السااالوكيات 
ل حيااااة وا ميااااةالصاااااااا  قوا

يهالتى   ساااااااليمةال  من تق
 تنمىو القوام تشاااااااوهات

 اقةاللي عناصر بعض لديه
 .البدنية



 ~~ للتعليم في مرحلة التعليم األساسياألهداف العامة ~~

 .تػهٍق اٌتهاء التلهٍز لوغًه و تارَخه و تأنٍذ الوالء لهها  

 .ترسٍخ اإلَهاى واالؼتساز بذًَه وقٍهه السهاوَة و االجتهاؼٍة و احترام ؼقائذ اآلخرَي  

  نتساب الههارات األساسٍة ف   ٌ القراءة والمتابة والرَاضٍات وي خالل لغته الػربٍة.ا

  الهشارنة ٌف تحقٍق االستقرار السٍاسً و السالم االجتهاؼً و تأنٍذ االستقالل

  الوغًً.

  تموَي أسلوب التفمٍر الػلهً لذى التالوٍز و القذرة ؼلى تحلٍل الهػلووات و اتخار

 القرار.

 الهستقبل. والػشرَي و أولها االٌفتاح ؼلى ؼلوم  التػاول وغ تحذَات القرى الحادي 

  توفٍر وقووات الصحة و السالوة الجسذَة و الًفسٍة و وا َرتبظ بهن وي وموٌات

 .سالوة الجسن

 .ٌٍ نتساب القذرة ؼلى الهشارنة اإلَجابٍة ٌف ؼهل الجهاؼة و الجهذ التػاو  ا

 روسه.تقذَر تراخه بهوضوؼٍة و خلق روح اإلخارة وي خالل د 

 .تموَي وهارات و ؼادات الػهل و الهحابرة و وا َتعلبه وي وهارات ؼلهٍة و تمًولوجٍة 

 .تشجٍغ الًشاط الحر التلقاٌئ الهًظن و تًهٍة روح الهبادرة و الشجاؼة 

 .ـتًهٍة وهارات التػلن الزاٌت و استخذاوه فٍها َجػله قادرا ؼلى الوصول إلى الهػلووات 

 ًٍه و بٍي بٍئته و تًهٍة قذراته و خبراته ٌف وجال حٍاته الٍووٍة .تقوَة الوالء ب 

  توفٍر الرؼاَة التربوَة للفئات روي االحتٍاجات الخاصة بها َهمًهن وي اوتالك

أساسٍات الحقافة و نزلل تهمٍي روي القذرات و الهواهب الػقلٍة والجسهٍة و الفًٍة وي 

 .بلوؽ أقصى وا َهمي أى تصل إلٍه غاقاتهن 

 معلم املادة             املعلم األول                موجة املادة                 مدير املدرسة

 



 ~~األهداف العامة لتدريس نافذة اللغة العربية ~~

  ًَشأ العفل وشبػاً بروح اإلسالم ووػتساً به ، وأى َتسود بساد القرآى المرَن

  وَعلغ ؼلى الحذَج الشرَف

 وحباً للغته الػربٍة باؼتبارها لغة حٍة وَتػرف ؼلى وواغي  ًَشأ العفل

  الجهال فٍها وَحسي التملن والقراءة والمتابة

  ًَشأ العفل وحباً لوغًه وصر،وَػتس به نهرنس لإلسالم الهػتذل ووًاراً للهذى

  0الػهل ؼلى إؼالء نلهة هللا  ووحالً بارزاً ٌف

 ها العرَق إلى الحٍاة،وَقذر الػلهاء َقذر التلهٍز الػلن والػهل باؼتباره

  .الػاولٍي،وَسهن ٌف خذوة وغًه وأوته ؼلهاً وؼهالً 

  َحسي التلهٍز استحهار أوقات الفراؽ ٌف الػهل الصالح والهواَات البًاءة

  التً تػود بالخٍر ؼلٍه وؼلى وجتهػه

  تًهو قذرته ؼلى التػبٍر الشفهً والمتاٌب ؼي وشاؼره وخواغره ووعالب

  لحٍاة الٍووٍةا

 َمتسب وهارة القراءة الصحٍحة بًوؼٍها الجهرَة والصاوتة  

  َػرف أساسٍات الًحو واإلوالء ، وَستعٍغ توظٍفها 

 َمتسب القذرة ؼلى التفمٍر السلٍن الهًظن  

 تػسز الروابظ االجتهاؼٍة لذَه ، وَتموى لذَه الحس اللغوي التزوٌق  

 َ ساؼذه لو اٌقعغ ؼي الذراسةَصل إلى وستوى لغوي والئن  

 : هزا وفروع اللغة الػربٍة وحذة وتصلة، تروً إلى أهذاف وترابعة أههها       

 حسي االستهاع ، ودقة الفهن ، وجودة التحذث واإللقاء

 

 معلم املادة             املعلم األول                موجة املادة                 مدير املدرسة

 



 ~~نافذة اللغة العربية  توزيع~~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ~~لنظام التعليم الجديد  0202رؤية مصر ~~
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تأمل ذاتي لمجمل األداء في  

 الدرس

 يفوق التوقعات دائًما
 يلبي التوقعات أحياًنا يلبي التوقعات أقل من التوقعات
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تأمل ذاتي لمجمل األداء في 

 الدرس

 أقل من التوقعات يلبي التوقعات أحياًنا يلبي التوقعات يفوق التوقعات دائًما






































